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ANALIZA WPŁYWU RODZAJU ŹRÓDŁA ŚWIATŁA ZASTOSOWANEGO W OŚWIETLENIU ZEWNĘTRZNYM 
STACJI PALIW NA EFEKT ZANIECZYSZCZENIA ŚWIATŁEM OTOCZENIA

Streszczenie

W artykule przedstawiono najpopularniejsze źródła światła stosowane w oświetleniu zewnętrznym. Źródła zosta-
ły przeanalizowane pod kątem ich parametrów użytkowych (parametry fotometryczne oraz elektryczne) oraz czynników 
mogących wpływać na efekt zanieczyszczenia światłem otoczenia. Przedstawiono też obszary zastosowań poszczególnych 
typów źródeł światła oraz wymagania dotyczące oświetlenia terenów zewnętrznych, a w szczególności obiektów popular-
nych w otoczeniu miejskim jakimi są stacje benzynowe. Na przykładzie projektu oświetlenia stacji paliw, wykonanego przy 
użyciu oprogramowania Dialux, oszacowano zanieczyszczenie otoczenia światłem w zależności od zastosowanej oprawy 
oświetleniowej. Porównano oprawy wyposażone w lampy metalohalogenkowe oraz diody LED.  
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF LIGHT SOURCE USED IN EXTERNAL PETROL STATION ILLUMINATION ON 
LIGHT POLLUTION EFFECT

Summary

The paper presents the most popular light sources in outdoor lighting. Basic utility parameters of lamps have been 
analysed (photometrical and electrical parameters) as well as factors which might have influence on light pollution. Typi-
cal applications of lamps have been presented, with special attention to urban lighting such as canopy illumination. Based 
on petrol station example and Dialux simulations — LED lamps have been analysed and compared with metal halide solu-
tion in perspective of area light pollution.


